
Uchwała Nr 1942/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Poznaniu na 2016 r. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 486), w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 października 2004 r.  

o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r., poz. 356), art. 52 ust. 3 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), oraz  

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa 

rolniczego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1506) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1 

 

Zatwierdza się zmianę planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Poznaniu na 2016 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Dyrektorowi 

Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. 

 

 

§ 3 

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

  

 



 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr 1942/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Poznaniu na 2016 r. 

 

Projekt rocznego planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

w Poznaniu na 2016 r. został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwałą Nr 1307/15 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 listopada 2015 r. 

 

Mając na względzie zapisy art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz 

sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1506) 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu dokonuje zmiany planu finansowego 

Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2016 r. w zakresie 

przychodów, kosztów oraz wydatków majątkowych. 

 

Przychody ogółem ulegają zwiększeniu o 42 625,90 zł 

1) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych zwiększono o 42 625,90 zł. 

Na podstawie Umowy dotacji nr DOW/13/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r., 

Województwo Wielkopolskie przyznało Wielkopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa 

Rolniczego w Poznaniu, dotacje celową w formie refundacji poniesionych kosztów 

kwalifikowanych, na realizację Operacji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na obszarach wiejskich Województwa Wielkopolskiego”, w ramach 

realizacji w Planie Operacyjnym KSOW na lata 2016-2017 w 2016 r. w województwie 

wielkopolskim. 

Koszty ogółem ulegają zwiększeniu o 42 625,90 zł  

W poniższych kategoriach kosztów rodzajowych dokonano, w związku z realizacją zadań, 

określonych w § 2 ust. 4 Umowy dotacji nr DOW/13/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. zawartej  

z Województwem Wielkopolskim na realizację Operacji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa 



przeciwpożarowego na obszarach wiejskich Województwa Wielkopolskiego” następujących 

zmian:  

1) w pozycji 1.2 Materiały i energia – dokonano zwiększenia o 20 399,80 zł,  

z przeznaczeniem na zakup nagród – gaśnic,  

2) w pozycji 1.4 Pozostałe usługi obce – dokonano zwiększenia o 22 226,10 zł,  

z przeznaczeniem na druk ulotek i plakatów oraz usługi cateringowe.  

Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 250 000,00 zł.  

1) W związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie izolacji oraz 

renowacji elewacji budynku administracyjnego w Centrum Edukacyjno-Wystawowym  

w Gołaszynie”, które WODR w Poznaniu zamierza sfinansować z dotacji, udzielonej 

przez Województwo Wielkopolskie oraz wynikłym podczas oględzin złym stanem 

stolarki okiennej, istnieje konieczność wymiany okien przed wykonaniem prac 

związanych z odnowieniem elewacji.  

Na wymianę stolarki okiennej w Centrum Edukacyjno-Wystawowym w Gołaszynie 

zwiększa się wydatki majątkowe o 200 000,00 zł.  

1) Zakup przenośnej sceny estradowej umożliwi bardziej elastyczne wykorzystanie 

potencjału terenu Centrum Wystawowo-Edukacyjnego w Gołaszynie. W chwili obecnej 

scena jest wynajmowana, co każdorazowo generuje duże koszty. Ponadto w terminach 

wolnych, scena będzie mogła być wypożyczana odpłatnie innym kontrahentom.  

Na zakup przenośnej sceny estradowej zwiększa się wydatki majątkowe o 50 000,00 zł. 

 

Przedkładana do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zmiana planu 

finansowego na rok 2016 Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu została 

pozytywnie zaopiniowana przez Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego uchwałą Nr 4/2016 

Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego  

w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2016 r. 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  


